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stavba vykurovanie

rokov

V NÍZKOENERGETICKOM DOME –
rETROSPEKTÍVA VÝSTAVBY

Pozitíva:
Vrátená investícia do detailného a kvalitného
prevedenia stavby v podobe nízkych prevádzkových nákladov, ktoré sú aj počas vykurovacej
sezóny stabilizované pod hranicou 100€
Priestor plne prispôsobený a vyhovujúci
rodine – dokonalo a logicky členený, využíva
všetky prednosti priestoru a tvaru nehnuteľnosti v prospech dlhodobého bývania
Komfort, ktorý vytvára symbióza viacerých
technológii – riadeného vetrania, stáleho
prívodu čerstvého vzduchu aj pri väčšom počte
osôb, bez pocitového chladu, ocenené hlavne
pri malých deťoch či spoločných detských
izbách
Presvetlený interiér, slnečné zisky, celkový
príjemný pocit pri maximalizovaní prirodzeného svetla v priestore
Dom uzavretý od ulice, ale o to viac otvorený smerom do záhrady prostredníctvom
veľkorysého presklenia cez obe podlažia –
slnečné zisky

Každý z nás má o bývaní
rôzne predstavy. Všetci
sa však asi zhodneme na
tom, že ideálne bývanie je
postavené z kvalitných
materiálov, poskytuje
zdravé vnútorné prostredie a život v ňom nie je príliš nákladný. Nízkoenergetický dom, ktorý vám
predstavíme spĺňa tieto
požiadavky.

Použité technológie:
Kondenzačný kotol Protherm
Teplovodný krb Edilkamin
Vetranie a rekuperácia Comair HRUC 380
Zemný výmenník Comair AQUACOMPLUS
Štruktúrovaná kabeláž CAT5E
Kamerový systém HDS

Z

ákladným kameňom ešte pred
samotným zahájením stavby
a prípravných prác bolo definovanie potrieb investorov a výber vhodného
projektu. Vzhľadom nato, že potreby
a očakávania 6-člennej rodiny boli veľmi
jasné a definované, premietli sa do projektu na mieru v podobe dvojpodlažného
nízkoenergetického domu s vonkajšími
rozmermi 11 x 14m. Hlavným atribútom
bolo vytvoriť obydlie ekonomicky efektívne, šetrné k prostrediu, zdravé a bez
náročnej celkovej údržby. Tieto atribúty
tak definovali celkový tvar, rozloženie,
i výber zhotovujúcich materiálov.
Výber stavebného
materiálu
Už počas projekčnej prípravy bolo rozhodnuté, že výber stavebného materiálu
padne na materiál, ktorý nie je náročný na
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manipuláciu a prevedenie stavby. Jednou
z vecí, ktorá zavážila bola možnosť a zároveň jednoduchosť realizácie profesistickej
práce – od elektroinštalácie, cez štruktúrovanú kabeláž, systém rozvodov vody
a systém vetracích potrubí. Výber padol
na veľmi rozšírený Ytong hrúbky 30cm
pre obvodové steny, ktorý bol následne
doplnený o izolačnú vrstvu v hornej časti
domu kontaktným spôsobom vo forme polystyrénu a v spodnej časti domu
obloženej dreveným obkladom formou
minerálnej vlny. Hrúbka izolácie bola vypočítaná s ohľadom na nízke prevádzkové
náklady domu, čo vo výsledku znamenalo
20 cm polystyrénu, respektíve 18 cm minerálnej vlny pod dreveným obkladom.
Nízkoenergetické riešenia
Je pomerne veľký rozdiel stavať nízkonergetický dom v južnej, slnečnej oblasti

a v severnej oblasti s menším podielom
slnečných dní. Ešte v úvode plánovania
je potrebné si uvedomiť, že parameter
spotreby udávaný na m2 plochy domu
platí v rovnakej hodnote na celom území.
Preto, aby daná nehnuteľnosť zostala
nízkoenergetická nielen na energetickom
certifikáte, ale aj v realite, umiestnená
v chladnom podtatranskom regióne, sa
vopred kládol dôraz na kvalitné prevedenie a izolovanie celej stavby, vrátane
základov a základnej betónovej dosky
izolovanej Styrodurom.
Predstavebné výpočty na všetky parametre a výkresy zahŕňali aj oslnenie a vhodné
tienenie okien orientovaných na juhovýchod. Čerešničkami na pomyselnej torte
sa stali požiadavky na riešenie umiestnenia teplovodného krbu predovšetkým
kvôli atmosfére ohňa počas zasnežených
zimných mesiacov a finálneho výzoru
obývacieho priestoru.

vého vykurovania. Hlavne pre zdravé
bývanie a komfort bolo jednoznačnou
požiadavkou riešenie centrálne riadeného
vetrania so spätným získavaním energie,
kde by bola využitá aj možnosť dodatočného umiestnenia glykólového zemného
výmenníka tepla, solárnych panelov a akumulačnej nádrže prepojenej na krb v obývacom priestore, aby sa predišlo prekurovaniu priestoru počas prevádzky krbu.
Inštalácia a prepojenie týchto technológií
pokrýva jednu z hlavných podmienok
pohodlia celej stavby – zdravé vnútorné
prostredie a tepelný komfort bez zvýšenej
starostlivosti a vysokých nákladov.

Pri realizácii sa ako primárne zabezpečenie vykurovania domu použila technológia nízkoteplotného vodného podlaho-

Ako alternatíva do budúcnosti bola
urobená príprava na možné osadenie klimatizačnej jednotky, príprava na osadenie

zemného výmenníka a osadenie prestupov pre solárny systém ohrevu TÚV.
Z uvedených príprav sa zrealizovali dve
položky – osadenie solárnych kolektorov
a spustenie zemného glykólového výmenníka tepla pre vetrací systém. Vzhľadom
na pozitívnu funkciu zemného výmenníka tepla a účinnosti optimálneho centrálneho vetrania v tomto dome nebolo
nutné dodatočné osadenie klimatizačnej
jednotky.
Na záver je potrebné doplniť, že kolaudácia domu prebehla v roku 2011 – teda
výber materiálov bol uskutočnený vo
vtedajšej ponuke, ktorá neobsahovala
dnešnú širšiu paletu materiálov.
MUDr. Petra Rochová
Foto: archív autora
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